
 

 
                                                                                                                  

                                                                    

 

 
 
  

 

 

 

  

 
 

   

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                       

                                                 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                   

Година VI  брой 10        издава  ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ” с. Градина         декември 2011г. 

20ст 

В броя можете да 

прочетете: 
 

 Весели празници! 

 – стр.1 

 
 

 Участваме в 

проект „Марко 

Поло” 

- стр.2 

 

 Коледен 

баскетболен турнир 

- стр.2 

 
 
 
 

 Коледни и 

новогодишни 

пожелания - 

Дванадесет зодии – 

дванадесет  

пожелания в рима 

- стр.3 
 

 
 

 Забавни минути  

- стр.4 

Коледа 
Вятър, дъжд, мъгла 
и ледена вода. 

Студ в села и планини, 
сняг обилен в низини. 

Тихо, тихо под елхата- 
Дядо Коледа с подарък за децата. 
Той със своите верни джуджета, 

покрай снежинки, игриви джуджета, 
с коледна шейна в студената гора 

и деца по писти с весела игра. 
Тихо в села и планини, 
покрай близките покрайнини 

в къща, пита направена от домакиня- 
оттатък- елхата с подаръците за децата. 

Пъстри шарени чорапки наредени на 
камина, 
а през прозореца- люта зима. 

Дядо Коледа с пожелания отсреща: 
Честита Нова  година, 

Живи, здрави догодина- до амина. 
Виктория Кунчева, 6 клас 

Всяка година,  в белотата на декемврийската свята 

нощ,  Светът замлъква и очаква чудото.  По стародав-

на традиция в тези мигове ние преоткриваме себе си и 

своята вяра в доброто.  Очарование се крие в тази чуд-

на нощ. Осребреният свят потъва в бялата тишина на 

очакването,  коледарска песен звучи като молитва и 

благослов,  бъдникът в огнището припламва, дал топ-

лина на хората. Изправени пред Коледното въл-

шебство, ние отброяваме поредната година от нашия 

живот, припомняме изгряла или отишла си мечта, 

възкресяваме надежда за нещо   хубаво и светло. Нека 

запазим чистотата на мислите и щедростта на сърцата 

си!  

Нека доброто ражда добро!  

Нека огънят в огнището не загасва!  

Бъдете здрави и щастливи!  

Весела Коледа!  

Мирна и щастлива Нова година!  

 



 

 

През тази година ОУ 

„Кирил и Методий” гр. Първомай 

спечели проект „Марко Поло”. 

Темата на проекта е 

„Утвърждаване на културното 

многообразие на етническите 

малцинства като обща цен-

ност”. Нашето училище е 

партньор на ОУ „Кирил и 

Методий” в реализирането на 

проекта. Той беше открит 

тържествено с „Парад на европейските нации” – културно-музикална програма, в която 

участваха и ученици от нашето училище. Във всички паралелки се проведе входяща 

анкета относно общуването и работата в екип. Проведе се и базов теоретичен тест 

върху правилата за движение по пътищата и спазването им като участници в 

движението. Проведохме и инструктаж по БДП с всички ученици по паралелки. За 

отчитане дейността на участниците и участие в томбола всеки ученик има карта на 

участника, която ще бъде подпечатвана с печата на училището при всяко участие. 

Проведохме вътрешно-училищно състезание „Бумеранг” – състезание с 

тротинетки. Участваха 2 възрастови групи: I–II клас и III- IV клас /момичета и 

момчета/. Първите шест класирали се участници от всяка група участваха в 

общинското състезание „Формула 1”. Нашите състезатели се представиха отлично и от 

общо 12 медала завоюваха 7 - 3 златни, 2 сребърни и 2 бронзови. Наградените 

участници са: 

I място –Валентин Атанасов (II кл.); Мая Василева (IV кл.); Златко Иванов (IV кл.) 

II място – Иванина Георгиева (IV клас); Стоян Мариянов (IV клас) 

III място – Радослав Вълков (II клас); Иван Василев (IV клас) 

Предстоят още много и интересни състезания. Пожелаваме на бъдещите 

участници спортен дух, за да изпитаме отново емоцията да сме на почетните стълбички 

и се връщаме с медали.            Таня Стоянова 

          

 

 

 

По повод Коледа  СОУ ”проф. д-р Асен 

Златаров” организира баскетболен турнир, в 

който взеха участие и отборите на ОУ ”Христо 

Ботев”-с. Градина и ОУ ”Георги Караславов”- 

кв. Дебър. Събитието се проведе във 

физкултурния  салон на първомайската 

гимназия на 10.12.11г.  Най- добре 

представилите се на турнира бяха участничките 

от гимназията. Те спечелиха и първото место. 

Най- оспорваният двубой беше между отборите 

на Градина и Дебър. С повече движение и по- прецизна стрелба, момичетата от Градина 

спечелиха срещата, а с това и второ място в турнира. Награди имаше за всички 

участници. Кметът на града Ангел Папазов връчи купите  на капитаните на отборите и 

по една торта, оформена като баскетболна топка. 

стр.2 



 

 

 
Забавни пожелания и поздрави за надписване на картички за Коледа или Нова Година. 

SMS-и или обаждане със стих – изберете ги, за да сте по-различни от друга година и 

по-оригинални от останалите! Дванайсет зодии –   дванайсет пожелания в рима.   

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

  
 

  

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

стр.3 

Честита нова година,  

скъпи ОВНЬО! 

Независим, енергичен със рога 

нагоре тичай,  

че годината е стръмна и  

борбата ще е шумна.   

 
Честита нова година,  

ТЕЛЕНЦЕ!Практично,  

пресметливо,солидно,  

издръжливо, всред зелената 

поляна- теб очаква те промяна.   

 

Честита нова година, 

СТРЕЛЧЕ! Остроумен,  

находчив, честен, весел и 

правдив ще танцуваш валс в 

дворец,  и ще бъдеш 

първенец.   

 

 
 

Честита нова година,   

БЛИЗНАЧЕ ! 

Духа вятър на промяна,  ти 

единствен я владееш,  тя е 

личният ти чар,  

ще вършееш бар след бар.   

 

Честита нова година, ВОДО- 

ЛЕЙЧО! Водолейчо,  блейчо,  

я развей байрака, нахлупи 

калпака,  дълъг път те чака.  

Реки ще преплуваш,  с вълни 

ще бушуваш,  но фар ще ти 
светне,  пристан ще блесне.   
 

Честита нова година, мила 

 ВЕЗНИЧКЕ! Нова година,  

нови тезгяхи,  нови надеж-

ди,  нови матраци,  нови 

аршини, нови теглилки, нови 

любови със стари мътилки.   

 

Честита нова година, мила ми 

ДЕВИЧКЕ! Чувствена и тол-

кова безгрешна, ще пристъ-

пиш в Новата година,  но една 

случайна грешка,  ще направи 

теб щастлива.   

 

ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО!  

Земята мислиш си нали,  че 

пак около тебе ще се върти,  

но вълшебен дъжд ще завали 

любовта главата ти ще 

отвърти.   

 

Честита нова година, мъдри 

КОЗИРОЗЕ! Виеш си рогата, 

чешеш си брадата,  риеш във 

земята, хич не му мисли,  на 

трапезата седни,  изобилие 

те чака,  куп пари във 

кадилака.   

 

Честита нова година, РАЧО 

защипачо! Виното прелива,  

щастие те залива,  с щипки 

здраво се хвани,  Новата 

година прегърни, няма 

връщане назад. 

 

Честита нова година, 

РИБКЕ! Рибке, хлъзгава 

ревнивке,  не тъгувай,  не 

умувай,  волно плувай и не 

бягай от късмета в Неп- 

тунските полета. 

 

Честита нова година,  драги 

СКОРПИ ! Любовна страст 

и хладен ум, сатенен плам, 

от твоите устни и отрова 

ще отпия,  и тъй ще вляза 

в Новата година.   

 



З А Б А В Н И   М И Н У Т И 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 
                                                        

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
      
  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.           

  2.         

 3.          

   4.        

 5.          

   6.        

   7.        

   8.        

  9.         

10.           

 
 
 

- Татко, знаеш ли кой влак 
закъснява най-много? 
- Кой? 
- Този, който ми обеща за 
миналата Коледа. 

 

           
Дете на програмист пита: 
- Татко, как Дядо Коледа събира 
толкова много подаръци в 
чувала? 
- С Win Zip, моето момче. 

           
Син на мафиотски бос пише 
писмо на Дядо Коледа: 
“Скъпи Дядо Коледа,  
ако ти е мил животът, точно в 
полунощ паркирай  ферари 
пред вратата ми! Иначе...” 

                        Над броя работиха: М. Иванова, Ст. Ганчева 

Открий 10 разлики 
ВОДОРАВНО: 

 

1. Грее на върха на елхата. 

2. От него се правят сурвачки. 

3. Помощници на Снежанка. 

4. Рождество Христово 

5. Традиционно коледно ястие в някои страни. 

6. Дар. 

7. Коледно дърво. 

8. Превозното средство на Дядо Коледа. 

9. Един от елените на Дядо Коледа. 

10. Красива помощничка на Дядо Коледа. 

 

ОТВЕСНО: При правилно решение в отвесната 

колона ще получите дългоочакван коледен гост. 


